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  142 -141تفريغ سورة االنعام من آية : 
  ) 39(  شريط رقم :

رَ (  َر ُمَتَشابٍِه   َوُهَو الِذي أَنَشَأ َجناٍت مْعُروَشاٍت َوَغيـْ ُتوَن َوالرماَن ُمَتَشاِبًها َوَغيـْ َمْعُروَشاٍت َوالنْخَل َوالزرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزيـْ
  ) . )141َذا أَْثَمَر َوآُتوْا َحقُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفوْا ِإنُه َال ُيِحب اْلُمْسرِِفيَن (ُكُلوْا ِمن ثََمرِِه إِ 

  ] . 141[ األنعام : 
 ----------  

  ) أي : أوجد وخلق .َوُهَو الِذي أَنَشأَ ( 
  أي : بساتني .) َجناٍت ( 
رَ (  منها ما هو مرفوع عن األرض كاألعناب ، ومنها ما هو غري مرفوع ، ولكنه قائم على  أي :) َمْعُروَشاٍت  مْعُروَشاٍت َوَغيـْ

   سوقه كالنخل والزرع .
الذي أوجد لكم هذه البساتني املختلفة اليت منها املرفوعات عن األرض ، ومنها غري املرفوعات  -سبحانه  -: وهو  يأواملعىن : 

  عنها ، فخصوه وحده بالعبادة واخلضوع.
: أنشأ جنات ، وأنشأ النخل والزرع ، واملراد بالزرع مجيع احلبوب اليت  يعطف على جنات ، أ )النْخَل َوالزرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه وَ ( 

  وإمنا أفردمها مع أما داخالن يف اجلنات ملا فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت يف اجلنات.،  يقتات ا
  ، مثره وحبه يف اللون والطعم واحلجم والرائحة.وُخمَْتِلفاً ُأُكُلُه أى 

، خمتلف املأكول يف كل منهما يف  ي: النخل والزرع واملراد باألكل املأكول أ يوالضمري يف أكله راجع إىل كل واحد منهما ، أ
  اهليئة والطعم.

َر ُمَتَشاِبٍه (  ُتوَن َوالرماَن ُمَتَشاِبًها َوَغيـْ َر ُمَتَشاِبٍه ِيف َطْعِمِه ، َمْع أَنُه ُكلُه  أي : َوَخَلقَ  )َوالزيـْ الزيـُْتوَن َوالرماَن ُمَتَشاِاً ِيف َمْنَظرِِه ، َوَغيـْ
  . يـَْنُبُت ِيف أَْرٍض َواِحَدٍة َوُيْسَقى ِمبَاٍء َواِحدٍ 

  :  يأ ,ء فقال : ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإذا أَْمثَرَ املقصود من خلق هذه األشيا -سبحانه  - مث ذكر  )ُكُلوْا ِمن ثََمرِِه ِإَذا أَْثَمَر ( 
كلوا من مثر تلك الزروع واألشجار اليت أنشأناها لكم ، شاكرين الّله على ذلك. واألمر لإلباحة. وفائدة التقييد بقوله ِإذا أَْمثََر 

  إباحة األكل قبل النضوج واإلدراك.
ألنه ملا أوجب احلق فيه رمبا يتبادر إىل األذهان أنه  -تعاىل  -اء حق الّله وقيل فائدته : الرتخيص للمالك يف األكل من قبل أد

  حيرم على املالك تناول شيء منه ملكان شركة املساكني له فيه ، فأباح الّله له هذا األكل.
  والَثَمر : بفتح الثّاء وامليم وبضّمهما وقرىء ما كما تقّدم بيانه يف نظريا. قال ابن عاشور : •

  مر لإلباحة بقرينة أن األكل من حّق اإلنسان اّلذي ال جيب عليه أن يفعله ، فالقرينة ظاهرة.واأل
  واملقصود الرّد على اّلذين حّجروا على أنفِسِهم بعض احلرث.

  ذكر األكل ألمرين :وإمنا قدم ) ُكُلوْا ِمن َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َوَءاُتوْا َحقُه يـَْوَم َحَصاِدِه : قوله تعاىل (   قال الماوردي •
  تسهيالً إليتاء حقه. أحدهما :
  تغليباً حلقهم وافتتاحاً بنفعهم بأمواهلم. والثاني :

هذا أمر إباحة ؛ وقيل : إمنا قدم األكل لينهى عن فعل اجلاهلية يف ) كلوا من مثره إذا أمثر ( قوله تعاىل  قال ابن الجوزي : •
  زروعهم من حترمي بعضها.
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 ) أى : كلوا من مثر ما أنشأنا لكم ، وأدوا حق الّله فيه للفقراء واحملتاجني يوم حصاده. )ُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوآُتوْا َحق  
  فعلى القول املراد به الزكاة الواجبة .

ويرى بعض العلماء أن املراد ذا احلق الصدقة بوجه عام على املستحقني هلا ، بأن يوزع صاحب الزرع منه عند حصاده على 
  ساكني والبائسني ما يسد حاجتهم بدون إسراف أو تقتري.امل

وأصحاب هذا الرأى فسروا هذا احلق بالصدقة الواجبة من غري حتديد للمقدار وليس بالزكاة املفروضة ألن اآلية مكية والزكاة إمنا 
  فرضت باملدينة.

  .طعم منه احملتاجني عند حصادهوهم يرون أن هذا احلق مل ينسخ بالزكاة املفروضة ، بل على صاحب الزرع أن ي
  ) ثالثة أقاويل :َوآُتوْا َحقُه يـَْوَم َحَصاِدِه يف قوله تعاىل (قال الماوردي :  •
  الصدقة املفروضة فيه : الُعْشر فيما سقي بغري آلة ، ونصف العشر فيما سقي بآلة ، وهذا قول اجلمهور. حدها :أ

احلصاد والصرام وهي إطعام من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر ، قاله  أا صدقة غري الزكاة ، مفروضة يوم والثاني :
  عطاء وجماهد.

  أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة مث نسخ ا ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، وإبراهيم. والثالث :
  عطاء ، فتعطوا فوق املعروف .قيل : ال تسرفوا يف اإل) َوَال ُتْسرُِفوْا ِإنُه الَ ُيِحب اْلُمْسرِِفيَن ( 
نزلت يف ثابت بن قـَْيس بن َمشاس، جذ خنال. فقال: ال يأتيين اليوم أحد إال أطعمته. فأطعم حىت أمسى وليست له مثرة،  يل :وق

  رواه ابن جرير، عنه.) َوال ُتْسرُِفوا ِإنُه ال حيُِب اْلُمْسرِِفَني (  فأنزل اهللا
  ي عن اإلسراف يف كل شيء .أنه  واختار ابن جرير
ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َوآُتوا   ( من سياق اآلية حيث قال تعاىل-واهللا أعلم -وال شك أنه صحيح، لكن الظاهر قال ابن كثري : 

ل، أي: وال تسرفوا يف األكل ملا فيه من مضرة أن يكون عائًدا على األك ) َحقُه يـَْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسرُِفوا ِإنُه ال حيُِب اْلُمْسرِِفَني 
، ويف صحيح البخاري تعليًقا: "كلوا واشربوا، ) وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرِفُوا [ ِإنُه ال حيُِب اْلُمْسرِِفَني (  العقل والبدن، كما قال تعاىل

  .وهذا من هذا، واهللا أعلم ، والبسوا وتصدقوا، يف غري إسراف وال خميلة
  الفوائد :

  أن املستحق للعبادة هو اخلالق سبحانه . -1
  ينبغي التأمل والتفكر والنظر يف خملوقات اهللا الدالة على عظمته . -2
  عجيب صنع اهللا . -3
  رمحة اهللا بنا حيث أباح لنا األكل من الطيبات . -4
  ) . اِدهِ َوآُتوا َحقُه يـَْوَم َحصَ وجوب الزكاة من اخلارج من األرض لقوله (  -5

  َرَواُه اَْلُبَخارِّي )  ِفيَما َسَقِت اَلسَماُء َواْلُعُيوُن, أَْو َكاَن َعَثرِيا: اَْلُعْشُر, َوِفيَما ُسِقَي بِالنْضِح: ِنْصُف اَْلُعْشرِ  ( εقال والواجب فيه كما 
  رتط حوالن احلول .ر ، فال يشإذا اشتد احلب وبدا صالح التم وقت وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار:-6
  ذم اإلسراف . -7
  
  
َعاِم َحُموَلًة َوفـَْرًشا ُكُلوْا ِمما َرزََقُكُم اللُه َوَال تـَتِبُعوْا ُخُطَواِت الشْيطَاِن ِإنُه لَ (     ) . )142ُكْم َعُدو مِبيٌن (َوِمَن األَنـْ
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َعاِم َحُموَلةً (    أي : وأنشأ لكم من األنعام ما هو محولة وما فرش .) َوفـَْرًشا  َوِمَن األَنـْ
  ، والفرش الصغار منها . اإلبلقيل : املراد باحلمولة ما حيمل عليه من 
مل فأما احلمولة فاإلبل واخليل والبغال واحلمري وكل شيء حي) َوِمَن األنـَْعاِم َمحُولًَة َوفـَْرًشا (  قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس

  واختاره ابن جرير، قال: وأحسبه إمنا مسي فرًشا لدنوه من األرض.،  عليه، وأما الفرش فالغنم
  وقال الربيع بن أنس، واحلسن، والضحاك، وقتادة: احلمولة: اإلبل والبقر، والفرش: الغنم.

  عليه فهو محولة.وقال السدي: أما احلمولة فاإلبل، وأما الفرش فالُفْصالن والَعَجاجيل والغنم، وما محل 
ا وتتخذون من قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: احلمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وحتلبون، شاة ال حتمل، تأكلون حلمه

  اً .صوفها حلافًا وفرش
َلْقَنا َهلُْم ِمما َعِمَلْت أَْيِديَنا أَوَملَْ يـََرْوا أَنا خَ  (  هد له قوله تعاىلوهذا الذي قاله عبد الرمحن يف تفسري هذه اآلية الكرمية حسن يش

َها رَُكوبـُُهْم َوِمنْـ  َرًة ُنْسِقيُكْم ِمما ِيف  ( ، وقال تعاىل )َها يَْأُكُلوَن أَنـَْعاًما فـَُهْم َهلَا َماِلُكوَن * َوَذلْلَناَها َهلُْم َفِمنـْ َوِإن َلُكْم ِيف األنـَْعاِم َلِعبـْ
َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها (  إىل أن قال )النِخيِل َواألْعَناِب  َوِمْن َمثَرَاتِ ِلًصا َسائًِغا لِلشارِِبَني َوَدٍم لَبَـًنا َخابُُطونِِه ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث 
ُلُغو (  ، وقال تعاىل)  أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَىل ِحنيٍ  َها تَْأُكُلوَن * َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتبـْ َها َوِمنـْ َها اللُه الِذي َجَعَل َلُكُم األنـَْعاَم لِتَـرَْكُبوا ِمنـْ ا َعَليـْ

َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُحتَْمُلوَن * َويُرِيُكْم آيَاتِِه فََأي آيَاِت اللهِ    ) . ونَ تـُْنِكرُ  َحاَجًة ِيف ُصُدورُِكْم َوَعَليـْ
  أي : من الثمار والزروع واألنعام ، فكلها خلقها اهللا تعاىل وجعلها رزقاً لكم .) ُكُلوْا ِمما َرزََقُكُم اللُه ( 
أي : طرائقه وأوامره ، كما اتبعها املشركون الذين حرموا ما رزقهم اهللا ، أي : من الثمار )  َوَال تـَتِبُعوْا ُخُطَواِت الشْيطَانِ ( 
  لزروع افرتاء على اهللا .وا
أي : ظاهر العداوة ، وذلك ألن الشيطان التزم أمورًا سبعة يف العداوة أربعة منها يف قوله تعاىل  )ِإنُه َلُكْم َعُدو مِبيٌن (  

فـََليُـَغيّـُرن َخْلَق اهللا ) وثالثة منها يف قوله تعاىل (ألَقْـُعَدن َهلُْم  (َوُألِضلنـُهْم َوألَُمنّـيَـنـُهْم َوَألُمَرنـُهْم فـََلُيَبّتُكن َءاَذاَن األنعام َوَألُمَرنـُهمْ 
فلما التزم جتَُِد َأْكثـََرُهْم شاكرين )  صراطك املستقيم ُمث آلتِيَـنـُهم ّمن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أميام َوَعن َمشَائِِلِهْم َوالَ 

  [ تفسري الرازي ] .           عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه اهللا تعاىل بذلك . الشيطان هذه األمور كان

  وقد حذرنا اهللا يف آيات كثرية عن اتباع خطواته : •
  كما قال تعاىل (َوال تـَتِبُعوا ُخُطَواِت الشْيطَاِن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبٌني ) .

  ولًَة َوفـَْرشاً ُكُلوا ِمما َرَزَقُكُم اللُه َوال تـَتِبُعوا ُخُطَواِت الشْيطَاِن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبٌني ) .وقال تعاىل ( وِمَن اْألَنـَْعاِم محَُ 
  ْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ) .نُه يَ وقال تعاىل (يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـَتِبُعوا ُخُطَواِت الشْيطَاِن َوَمْن يـَتِبْع ُخُطَواِت الشْيطَاِن فَإِ 
 َا يَْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب الس ُذوُه َعُدّواً ِإمن ِفَاخت ْيطَاَن َلُكْم َعُدوالش ِعِري ) .وقال تعاىل (ِإن  

 ُمِبٌني ) .وقال تعاىل (َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الش ُه َلُكْم َعُدوْيطَاَن ِإن  
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر َويَ  َا يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ الِة فـََهْل أَنـُْتْم وقال تعاىل (ِإمنِه َوَعِن الصُكْم َعْن ذِْكِر اللُصد

  ُمْنتَـُهوَن ) .
  ذر من خطوات الشيطان ألنه عدو ظاهر مبني لنا .فيجب احل •

َا النْجَوى ِمَن الشْيطَاِن لَِيْحُزَن الِذيَن آَمُنوا ) وأحب شيء إىل الشيط ان : أن حيزن فهو حيب أن حيزن املؤمن كما قال تعاىل (ِإمن
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  العبد ليقطعه عن سريه ويوقفه عن سلوكه .
  وهو خيوف املؤمنني باألعداء . •

َا َذِلُكُم الشْيطَاُن ُخيَوُف أَْولَِياَءُه َفال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني )  كما  أي : خيوفكم بأوليائه .قال تعاىل ( ِإمن  
  وخيوف بالفقر . •

  من الفقر وذلك ألمور : كما قال تعاىل (الشْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء ) فيخوف املسلم
  لُيمسك عن الصدقة فيحرمه أجرها وثواا العظيم . أوًال : 
  ليصيبه بالقلق واحلزن . ثانياً : 
  ليشك بوعد اهللا ( وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ) . ثالثاً : 
 األرض حالًال طيبًا وال تتبعوا خطوات ليقدم على أكل احلرام خوفًا من الفقر كما قال تعاىل (يا أيها الناس كلوا مما يف رابعًا : 

  الشيطان إنه لكم عدو مبني ) .
  وحيث على الرياء يف اإلنفاق والتبذير . •

  َقرِيناً َفَساَء َقرِيناً ) .  َيُكِن الشْيطَاُن لَهُ قال تعاىل ( َوالِذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم رِئَاَء الناِس َوال يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوَمنْ 
رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَياِطِني وََكاَن الشْيطَاُن لَِربِه َكُفوراً ) . اْلُمَبذ وكما قال تعاىل ( ِإن  

  ومن أعماله : الدعوة إىل الكفر واالرتداد عن الدين •
ْنَسانِ    اْكُفْر فـََلما َكَفَر قَاَل ِإين بَرِيٌء ِمْنَك ِإين َأَخاُف اللَه َرب اْلَعاَلِمَني ) . كما قال تعاىل ( َكَمَثِل الشْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلْإلِ

ِبيِل فـَُهْم اَهلُْم َفَصدُهْم َعِن الس وقال تعاىل عن اهلدهد ( َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشْمِس ِمْن ُدوِن اللِه َوزَيَن َهلُُم الشْيطَاُن َأْعمَ 
  ال يـَْهَتُدوَن ) .

  وقال تعاىل ( َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشْيطَاَن إِنُه َلُكْم َعُدو ُمِبٌني ) .
َ َهلُُم اْهلَُدى  وا َعَلى أَْدبَارِِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيِذيَن اْرَتدال َل َهلُْم َوأَْمَلى َهلُْم ) . وقال تعاىل (ِإنْيطَاُن َسوالش  

  ومن أعماله : زرع العداوة والبغضاء بني الناس . •
َا النْجَوى ِمَن الشْيطَاِن لَِيْحُزَن الِذيَن آَمُنوا َولَْيَس ِبَضارِهْم َشْيئاً ِإال بِِإذْ  ِه فـَْلَيتَـ كما قال تعاىل (ِإمنِه َوَعَلى اللِل اْلُمْؤِمُنوَن).ِن اللوَك  

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر وَ  َا يُرِيُد الشْيطَاُن أَْن يُوِقَع بـَيـْ الِة فـََهْل أَنـُْتْم وقال تعاىل ( ِإمنِه َوَعِن الصُكْم َعْن ذِْكِر اللَيُصد
  ُمْنتَـُهوَن ) .

ْنَساِن َعُدو ُمِبٌني)  وقال تعاىل عن يعقوب (قَالَ    .يَا بـَُين ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيداً ِإن الشْيطَاَن ِلْإلِ
نَـُهْم ِإن الشْيطَاَن َكانَ  زَُغ بـَيـْ ْنَساِن َعُدّواً ُمِبيناً) .لِ  وقال تعاىل (َوُقْل لِِعَباِدي يـَُقولُوا الِيت ِهَي َأْحَسُن ِإن الشْيطَاَن يـَنـْ   ْإلِ

  ومن  تزيينه تسمية املعاصي بأمساء حمببة لكي خيفي خبثها .
َلى) .   كما قال آلدم (فـََوْسَوَس إِلَْيِه الشْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ال يـَبـْ

  مور احملرمة باألمساء اليت حتُُِب النفوُس مسمياا ، فسموا اخلمر بأم األفراح .: وقد وّرث أتباعه تسمية األ قال ابن القيم
  ويف عصرنا يسمون الربا بالفائدة ، والتربج الفاضح حبرية املرأة ، واملغنية الفاسقة بالفنانة .

  عقبات الشيطان : •
  عقبة الكفر باهللا تعاىل . العقبة األولى :

  ر عداوته واسرتاح .فإنه إن ظفر يف هذه بة بردت نا
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  عقبة البدعة . العقبة الثانية :
  إما باعتقاد خالف حق الذي أرسل اهللا به رسوله وأنزل به كتابه ، وإما بالتعبد مبا مل يأذن به اهللا .

  فإن جنا منها بنور السنة :
  عقبة الكبائر . العقبة الثالثة :

  . فإن ظفر به فيها زينها له ، وحسنها يف عينه ، وسّوف به
  فإن قطع هذه العقبة بعصمة من اهللا أو بتوبة نصوح طلبه على :

  عقبة الصغائر . العقبة الرابعة :
ما علمت بأا تكّفر باجتناب الكبائر  فكان له منها بالُقفز ، وقال : ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم ، أوَ 

  يها ، فيكون مرتكب الكبرية اخلائف الوجل النادم أحسن حاالً منه .وباحلسنات ، وال يزال يهون عليه أمرها حىت يصر عل
  عقبة املباحات اليت ال حرج على فعلها . العقبة الخامسة :

فشغله ا عن االستكثار من الطاعات ، وعن االجتهاد يف التزود ملعاده ، وأقل ما ينال منه : تفويته األرباح واملكاسب العظيمة 
  واملنازل العالية .

  عقبة األعمال املرجوحة املفضولة من الطاعات . العقبة السادسة :
  فأمره ا وحسنها يف عينه ، وزينها له ، وأراه ما فيها من الفضل والربح ، ليشغله ا عما هو أفضل منها ، وأعظم كسباً ورحباً ؟  

  الفوائد :
  رمحة اهللا بنا حيث خلق لنا األنعام نأكل منها ونركب عليها . -1
  وجوب شكر اهللا على نعِمه ، بالقيام بعبادته حق العبادة . -2
  األكل من نعم اهللا وخرياته . -3
  أن الرزق من اهللا .-4
  احلذر من الشيطان ونزغاته .-5
  عداوة الشيطان لإلنسان عداوة بينة . -6
  اللجوء إىل اهللا يف النجاة من الشيطان . -7
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